
 

         Winnaar Interieur Award 2015 met project van de Rabobank 

Master Totaalinrichting doet de naam eer aan en heeft met trots de term 
“totaalinrichting” mogen waarmaken. De Rabobank Regio Schiphol was toe aan een 
nieuwe inrichting en dat betekende dat het team van Master heel wat te doen had. 
Alle vloerafwerkingen, raamdecoraties, wandafwerkingen, meubilair, 
maatwerkmeubilair en er werden fraaie spiegels aan het plafond geplaatst. Het 
totaalpakket aan werkzaamheden en de diversiteit aan disciplines zorgde ervoor dat 
dit project naast een uitdaging ook een enorm prachtig eindresultaat werd om trots 
op te zijn. En daarbij was er een hele fijne samenwerking met de mensen van de 
Rabobank. 

15 oktober jl. op de dag van de Projectinrichting van de Branche Vereniging 
Projechtinrichting won Master Totaalinrichting de Interieur Award 2015 met het 
project van de Rabobank. Wij zijn supertrots! 

  
          Shutters zijn hot! 

Shutters zijn sfeervolle luiken en traditioneel gemaakt van hout. In de 90-er jaren 
werden houten shutters in Nederland geïntroduceerd als raamdecoratie. Shutters zijn 
hot! Door het geheel of gedeeltelijk kantelen van de louvres kun je spelen met het 
licht dat over het interieur schijnt. Hierdoor kan de sfeer in de kamer in een 
handomdraai worden aangepast. 

Houten shutters worden gemaakt van met zorg uitgekozen klasse-A lindehout. De 
shutters zijn er in verschillende uitvoeringen, de Original, Beach Club, by Eric Kant en 
by Jan des Bouvrie. Ook zijn er aluminium shutters, die zowel binnen als buiten 
toepasbaar zijn. Natuurlijk is deze trendy raamdecoratie geschikt voor elk type raam 
en het wordt op maat gemaakt. Kom de shutters bekijken bij Master Totaalinrichting. 



   

        Master hoofdsponsor Winterland 

Master Totaalinrichting is hoofdsponsor van Winterland 
Hoofddorp, dat betekent wekenlang schaatsplezier voor  
jong en oud. Je kunt er gezellig een hapje eten en er is  
ook regelmatig live muziek.  
Master heeft alle vloeren inclusief het kunstgras gelegd om 
een warme uitstraling te creëren. Ook heeft Master de 
algehele aankleding en decoratie verzorgd zodat er een 
super gezellige sfeer is ontstaan. Het is elk jaar weer een 
groot succes in het centrum van Hoofddorp. 
 

Master geeft elke week 4 vrijkaarten weg om te schaatsen, inclusief schaatshuur en 
een drankje. 
Like de Facebookpagina en deel de berichten om kans te  
maken op de vrijkaarten. 
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